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Úvodní slovo starostky 

zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a přečtěte si 
co nového se událo v naší obci od září. Právě na podzim 
finišovala stavba Nové návsi pro Valchov (NNPV). Do-
končena byla v říjnu a byly opraveny tři mosty, vybudo-
vána zcela nová lávka u Krejčířového, přechod pro 
chodce, místo pro přecházení a upravena velká část 
veřejného prostranství. Právě v rámci úprav prostran-
ství  je doladěn vzhled více jak poloviny obce ve stej-
ném duchu. Na hrázi a u Kuchařového jsou vysazeny 
nové stromy – hlohy obecné, dále podél potoka pak 
vrby košíkářské, oba původní, místní druhy. Tam kde je 
potřeba zachovat náležitý rozhled, zejména při vyjíždění 
automobily, jsou zakomponovány pásy nízkých keřů. 
Dovolí-li nám to obecní pokladna, plánujeme ještě 
v příštím roce dosadit několik dalších hlohů, aby se stej-
ný prvek opakoval po celé návsi. Na nově vybudova-
ných plochách z kamene jsou osazeny lavičky a odpad-
kové koše nebo je možné na nich příležitostně parko-
vat. Mohou také sloužit k příležitostným trhům. Těším 
se na jaro, kdy se stromy, kterých bylo vysazeno přes 
40, zazelenají a hlohy se pokryjí růžovými květy. Mys-
lím, že střed naší obce bude vypadat upraveně a důstoj-
ně, byla bych proto ráda, kdybychom si nově vybudova-
ných věcí vážili a nebyli lhostejní k případných vanda-
lům a nenechavcům. 

 Jak jsem již uvedla, stavba je dokončena a zko-
laudována. Nyní se připravuje žádost o platbu na SZIF. 
V průběhu stavby vyvstala potřeba (před rokem nebyla 
tak markantní) vybudování opěrných zdí kolem přecho-
dů. Zastupitelé byli o této záležitosti informováni a 
schválili ji. Také byla schválena celoplošná pokládka as-
faltového povrchu před kaplí (hrazeno bylo z jiných 
zdrojů). Cena za obě opěrné zdi v délce 25m byla 
185 095,- Kč bez DPH. Celkové náklady na NNPV včetně 
vícenákladů, opěrné zdi a plochy u kaple a drobných 
dodělávek (otočení vývěsky, odvodnění zastávky, pro-
dloužení chodníku u křížku na Velenov) jsou 2 013 418,- 
Kč bez DPH, tedy 2 416 102,- Kč s DPH. Z obecního roz-
počtu bylo nebo bude uhrazeno 2 190 829,- Kč. 
Z dotace pak bude refundováno 1 211 628,- Kč. Tato 
akce nás celkem z obecního rozpočtu vyjde na 979 201,- 
Kč. Jsem toho názoru, že je to velmi slušná cena, vzhle-
dem k tomu co jsme všechno vybudovali. V této souvis-

losti vyšlo mnoho článků v různých periodikách. Je dob-
ře, že se o nás píše, je to naše reklama a ohodnocení 
naší tvrdé práce. 

 V říjnu také proběhly volby do krajských zastu-
pitelstev, jejich příprava nám zabrala spoustu času, ale 
56% volební účasti je vysoko nad celostátním průmě-
rem. Děkuji všem, kdo k volbám přišli a vyjádřili svůj 
názor. Již v lednu nás, s největší pravděpodobností, če-
kají volby další, a to prezidentské. Jsem přesvědčena, že 
všechno zvládneme co nejlépe. Je to totiž práce navíc, 
tak nějak mimo naši hlavní činnost. 

 V současné době se připravoval rozpočet obce 
na rok 2013, v této chvíli ještě visí na úřední desce, je 
možné se k němu vyjádřit. Nebylo však jednoduché ho 
sestavit, neboť v letošním roce jsme pod hladinou oče-
kávaných příjmů ze státního rozpočtu (SR). Obecní roz-
počet na rok 2012 byl sestaven zodpovědně, příjmy ne-
byly naplánovány vyšší než v roce 2011, přesto se neda-
ří ho naplňovat a momentálně jsme asi 1 milion korun 
pod úrovní očekávaných příjmů ze SR (to ovšem nezna-
mená, že by obec neměla peníze na bankovním účtu 
nebo byla v dluzích – to jen pro přesnost). Vedení žádné 
obce či města neví dopředu přesně, jaký bude 
v absolutní částce jeho podíl na přerozdělených daních 
státu, závisí to ještě na mnoha jiných faktorech (velikost 
katastru, množství podnikatelů v území, zaměstnanost 
občanů obce, atd.). Dá se jen odhadovat a sledovat do-
poručení jednotlivých ministerstev, která se často vý-
razně liší. A schválené rozpočtové určení daní je pouze 
relativní, nikdo není objektivně schopen říci, jak se bu-
dou vyvíjet příjmy obcí v příštím roce. Proto jsme při-
stoupili k ještě opatrnějšímu sestavení rozpočtu na další 
rok. Očekávané příjmy jsou výrazně sníženy a je docela 
dobře možné, že nebudeme moci naplnit všechny naše 
plány a představy. Važme si toho co v obci máme, uklí-
zejme po sobě, třiďme odpad, pomáhejme si, neničme 
společný majetek, ať se zbytečně nezvyšují náklady na 
opravy a úklid. Za ušetřené peníze pak budeme moci 
zachovat vysoký standart našich akcí, zájezdů, neexis-
tenci poplatků v knihovně, pronájem víceúčelového 
hřiště zdarma, nízkou úroveň dalších poplatků a podob-
ně. 
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Vážení a milí spoluobčané, 



 Další důležitou součástí hospodaření obce je hospodaření v obecním lese. Kromě výsadeb v příštím roce plánujeme 
„prosvětlení“ stávajících porostů, zejména ve Žlebě a Nad kravínem. Zahuštěný porost je třeba zředit, bude to tak mít po-

zitivní vliv na přírůstky a kvalitu dřeva, za které v budoucnu můžeme dostat více peněz. Také silnější stromy zůstanou zdra-
vější a odolnější proti hmyzím i jiným škůdcům. Vše bylo a ještě bude projednáno s lesním správcem. Prozatím bylo vytěže-
no 23 kubíků v lokalitě Žleb, a to z důvodu napadení kůrovcem. V tomto týdnu hodláme prověřit prořezávku mladého 
obecního lesa u silnice na Boskovice. Najdou-li se vhodné a pěkné stromky, vyřežeme je ještě do Vánoc a občané si budou 
moci svůj vánoční stromeček zakoupit za symbolickou cenu na obecním úřadě. O tom, zda se tak stane, vás budeme infor-
movat ještě v tomto týdnu (10. až 14. 12.), aby se každý měl možnost včas rozhodnout.  

Podzimní prázdniny u nás v obci strávili skauti z oddílu Modrý delfín z Brna. Jezdí v létě pravidelně tábořit na Randulku a 
protože se jim v okolí Val-
chova moc líbí, požádali 
mne, zda by se pro ně nena-
šlo ubytování po dobu pod-
zimních prázdnin. Díky akční-
mu přístupu předsedy TJ 
Sokol měli možnost se uby-
tovat v sokolovně a díky sta-
rostovi SDH mohli za nepříz-
nivého počasí využít hasič-
skou klubovnu v bývalé ško-
le. Skauti také nabízeli mož-
nost, aby se valchovské děti 
připojily k jejich zajímavému 
programu, téměř nikdo, bo-
hužel, této možnosti nevyu-
žil, což je z mého pohledu 
škoda.  

Dovolte mi, na závěr tohoto 
úvodníku vám všem popřát 
klidný a pohodový průběh 
předvánočních příprav. Za-
stavte se, alespoň na malou 
chvíli a využijte bohaté na-
bídky adventních akcí – kon-
certů, jarmarků, trhů, růz-
ných představení. Velmi rá-
da se s vámi setkám na be-
sídce v mateřské škole, na 
Koledování u našeho vánoč-
ního stromu u kapličky nebo 
na silvestrovsko-novoročním 
ohňostroji. Budu se snažit 
pro vás také zajistit Betlém-
ské světlo, abyste si jej mohli 
přinést k sobě domů. 

Krásné prožití vánočních 
svátků, všechno nejlepší do 
nového roku, mnoho zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních 
úspěchů, radosti a splněných 
přání přeju všem i naší krás-
né vesničce.  

 Jindra Brožová 
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Jednání zastupitelstva obce  

 

Na 15. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

* výstupy z kontroly kontrolního a finančního výboru 

* návrh na opravu kaple 

* žádost o odkoupení pozemků 

* žádost o sponzorský dar - fotbalové mužstvo Boskovice B 

* volby do krajských zastupitelstev 

* možnost podávat návrhy do strategického dokumentu „Program obnovy 
obce“   

 

Jednání  

ZO  

č.15 

13. 9. 

2012 

 Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit. Do 
jednotlivých zápisů z jednání zastupitelstva může občan na požádání nahlédnout a také jsou zveřejně-
na na internetových stránkách obce. O konání jednotlivých zasedání jsou občané dopředu informová-
ni. Přijďte se přesvědčit o práci vámi volených zastupitelů osobně. 
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Info z obce  
Chcete být v obraze? 

Pokud chcete pravidelně dostávat informace z obce na svůj mail, například o připravovaných akcích, informace, které jsou 
hlášeny místním rozhlasem, výstražné informace apod. zaregistrujte svoji adresu na OÚ. Stačí zaslat na adresu 
obec@valchov.cz větu „Ano, chci informace.“ a ihned budete informováni z první ruky.  

Další služby 

Na obecním úřadě také stále můžete využít službu Czech Point. Lze i nadále využít možnosti úředního ověření podpisů a listin. 

 

Jednání  

ZO  

č.14 

22. 11. 

2012 

 

Na 16. jednání zastupitelstva bylo projednáváno zejm. následující: 

* „vyúčtování stavby Nová náves pro Valchov“ 

* hospodaření v obecním lese 

* smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu 

* rozšíření veřejného osvětlení v obci 

* žádost o sponzorský dar 

* místní poplatek za odpad 

* plnění rozpočtu v roce 2012   

Upozorňujeme znovu všechny občany na zákaz volného pobíhání psů po obci. Při placení místního poplatku za psa každý 
poplatník obdržel známku s číslem. Pes musí být touto známkou označen. Je-li značen jinak (tetování, čip) je tuto skutečnost 
vhodné oznámit na OÚ. V případě potřeby bude možné psa rychleji identifikovat a zabránit tak prodlení řešení.  

Zároveň upozorňujeme, že na jakékoliv dětské hřiště je zakázáno vodit psy, kouřit a ničit herní prvky či jiný majetek. V altánu 
na výletišti nejsou povoleny žádné míčové hry a taktéž ničení zařízení výletiště. 

Za děti a nezletilé odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci! 

mailto:obec@valchov.cz


Pravidelné možnosti vyžití v obci 

Za příznivého počasí lze stále využít víceúčelového hřiště v Borkách. Zahrát si můžete fotbal, tenis, volej-
bal, nohejbal a další hry. Plochu si lze pronajmout u správců pánů Korce nebo Přibyla na telefonním čísle 
736 288 028. 

Pro děti a jejich rodiče je připraveno dětské hřiště u MŠ, letos s novými herními prvky. 

Posilovna v sokolovně – posilovna je otevřena v pondělí, středu a čtvrtek mezi 18.00 a 20.00 hodin, 
v případě zájmu v jiný čas je třeba se dohodnout s: Roman Barák (731 051 579) nebo Martin Vít 
(607 611 276). 

Aerobic - pondělí 19.00 - 20.15, předcvičuje Jitka Sáňková, cena 30 Kč. 

Zumba  pro děti i dospělé - středa 18.00 - 19.00, předcvičuje Kristýna Čížková, cena 30 Kč, děti zdarma.  
  
Čtecí kroužek – čtvrtek 17.30 hodin v místní knihovně. 

Mladý hasič – kroužek pro mladé hasiče, pátek 17.00 hodin v klubovně hasičů. 
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Info z obce 

Finanční poradna  

ve Valchově 

 V dnešní době, kdy se řada 
lidí potýká s finančními problémy 
či s nemožností se efektivně ori-
entovat v nepřehledné nabídce 
finančních produktů na trhu, je 
nutná služba profesionálů. Proto 
dne 1. 11. 2012 začala ve vaší obci 
působit Finanční poradna pro ob-
čany pod záštitou Oblastního ve-
doucího společnosti OVB Allfi-
nanz, a. s. pana Leopolda Nováč-
ka. Do projektu, který má být ná-
pomocen občanům v oblasti fi-
nancí, se v rámci Jihomoravského 
kraje zapojilo již bezmála 70 obcí 
– v našem okolí jsou to například 
obce Němčice, Vísky, Vážany a 
další přibývají.  

 Poradna je Vám k dispozici 
po telefonické domluvě 
s kontaktní osobou, na niž se mů-
žete obracet s žádostí o pomoc 
v oblastech investic, spoření, fi-

nancování bydlení, oddlužení, za-
jištění majetku a osob, ale také 
ohledně aktuálních reforem ane-
bo také jen z důvodu zájmu o to, 
jak se lépe naučit hospodařit se 
svými penězi a umět tak ušetřit či 
vydělat. V roce 2013 pak chystá-
me sérii tematických přednášek 
k představení služeb poradny a 
zvyšování finančního povědomí a 
gramotnosti občanů. Finanční po-
radny jsou pro občany zcela zdar-
ma a diskrétní. 

 Služba Finanční poradny 
může být pro někoho dozajista 
také pracovní příležitostí. Takto 
velký projekt musí být taktéž per-
sonálně zabezpečen. V současné 
chvíli je proto pro okres Blansko 
vypsáno výběrové řízení na pozici 
Asistentky finančního poradce a 
Vedoucího finanční poradny. 

 V případě zájmu o bližší 
informace o služby Finanční po-
radny či pracovní nabídce můžete 

navštívit webové stránky obce, 
úřední desku nebo přímo kontak-
tovat pana Leopolda Nováčka  
na telefonu: 602 33 93 48 nebo 
emailu: info@leopoldnovacek.cz  

 Věřím, že služeb Finanční 

poradny nebudete mít ostych vy-

užít a budou pro Vás přínosem. 

Děkuji a těším se na případnou 

spolupráci. L. Nováček 



S e n i o ř i  k o m u n i k u j í  
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USKUTEČNĚNÉ AKCE  

 V týdnu od 10. do 14. 9. 2012 proběhl 

v klubovně hasičů vzdělávací kurz. Cílem projektu 

Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů 

v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. 

Vzdělávací projekt je zaměřen především na ty 

seniory, kteří doposud neměli příležitost se se-

známit se zmíněnými moderními komunikačními 

prostředky blíže, a chtějí se je alespoň v základ-

ních funkcích naučit ovládat, aby překonali han-

dicap, kterým by budoucí generace seniorů už 

neměly být tolik poznamenány. Kurz byl pro naše 

seniory zcela zdarma, akci zajistila firma BEVE 

Blansko a projekt byl financován z Nadačního 

fondu manželů Livie a Václava Klausových.  Něco 

nového se přišlo naučit 13 zájemců. Kurz, zakon-

čený ziskem certifikátu, si velice chválili, takže 

věříme, že byl úspěšný a jeho posluchačům bude 

pomocí v běžném životě.  Neboť v dnešní době je 

alespoň základní uživatelská znalost v oblasti PC 

naprostou nezbytností. 

D ra k i á d a  2 6 . 9 .  

 Mateřská škola uspořádala 26. 9. tradiční drakiádu. Počasí drakům 

přálo, takže obloha za školou byla draky doslova posetá. Také u ohýnku, 

opékání špekáčků a na dětském hřišti se děti doslova vyřádily.  

N o č n í  c e s t a  z a  p o h á d k o u  

 Opět mateřská škola, ale za velké pomoci TJ Sokol, knihovny  a 

obce Valchov vypravila lampionový průvod za pohádkovými postavami.  

Převlečená zvířátka čekala na děti s drobnými úkoly na stanovištích v okolí 

obce. Zářivý a blikající průvod se vinul jako dlouhý had, přišlo totiž přes dvě 

stovky lidí. Zakončení pak bylo na hřišti u velkého ohně, kde si všichni 

s chutí vypili teplý čaj a popovídali si.  

 Již podruhé se podařilo zopakovat 

krásnou akci s názvem Víno, cimbál a 

housle. V pátek 16. listopadu si přišlo vy-

slechnout povídání o víně, něco zajímavé-

ho se dozvědět, ochutnat víno, poslech-

nout pěknou písničku nebo i zazpívat přes 

40 spoluobčanů. Poutavé vyprávění, dobré 

víno a muziku zajistilo vinařství Rozařín 

z Moutnic. Potěšilo nás, že náš nápad do-

vézt víno i s muzikou do oblastí, kde se 

vinná réva moc nepěstuje, inspiroval vi-

nařství k tomu, že nyní nabízí takovou 

možnost jako službu „Putovní sklípek“ na 

svých internetových stránkách. Posezení 

pořádala knihovna (moc děkujeme) a za 

bezchybnou přípravu sokolovny patří velký 

dík našim sokolíkům. Kdo měl zájem, mohl 

si zakoupit víno i domů a prodloužit si tak 

příjemnou atmosféru i chuť lahodného 

vína. 

V í n o ,  c i m b á l  a  h o u s l e   



V í t á n í  o b č á n k ů  
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 Letošní vítání občánků proběh-

lo v klubovně hasičů v bývalé škole. Ten-

to prostor byl zvolen z toho důvodu, že 

je nově opraven, poněkud větší než na 

obecním úřadě (není třeba provádět 

obřad na dvě etapy) a má bezbariérový 

přístup, což je jistě příjemné pro rodiče 

s kočárky. V současné době je to také 

nejreprezentativnější prostor v naší ob-

ci.  V neděli 21. 10. jsme přivítali 

mezi občany Valchova tyto děti: Adélku 

Ševčíkovou, Adrianku Raušovou, Miku-

láška Martínka, Julinku Fialovou a Anič-

ku Hauptovou. Školáci ze školní družiny 

při mateřské škole si pod vedením paní 

učitelek 

připravili 

pásmo 

písniček a 

básniček, 

Lenička 

Hasoňová 

také do-

provázela 

písně na 

kytaru. 

Rodiče podepsali slib v pamětní knize a 

děti dostaly hračku a osušku, peněžní 

dar a zbrusu nový originální Pamětní list 

obce Valchov. Maminky potom malou 

kytičku. Proběhlo i fotografování 

v kolébce. Jsme hrdi na to, že můžeme 

mezi občany naší obce přivítat každý 

nový život. 

V . a d v e n t n í  r u k o d ě l n á  d í l n a  a  v e l k ý  j a r m a r k  ř e m e s e l  

 Jak co nejlépe popsat takovou 

akci? Začnu asi zrodem našich už vyhláše-

ných „rukodělek“. Před dvěma roky na 

podzim jsme takhle s paní knihovnicí vy-

myslely adventní rukodělnou dílnu. Cílem 

setkání bylo vyzkoušet si výrobu tradič-

ních věcí, které souvisejí s Adventem a 

Vánoci. V mnoha případech dnes nemají 

lidé čas tyto tradice udržovat, někde se už 

ani nepeče cukroví a nevyrábějí adventní 

dekorace, a to je určitě škoda. Dalším 

záměrem bylo předávání zkušeností těm, 

co by chtěli něco vyrobit, ale nevědí jak 

nebo nemají ten správný nápad. Začalo 

se v prostoru hasičské klubovny v bývalé 

škole. Povedlo se, rukodělka měla 

úspěch, a proto se začala pořádat i jarní – 

předvelikonoční část. Když toto jaro na-

vštívilo klubovnu přes 70 výroby chtivých 

zájemců, začalo se přemýšlet co dál? 

Vždyť se nám tam před Vánoci nevejdou. 

No, a tak vznikl nápad, že předvádění 

řemesel trošku rozšíříme a přesuneme do 

sálu sokolovny, která skýtá perfektní zá-

zemí pro všechny příchozí.  

 A protože jedním z tradičních 

řemesel, spojených hlavně se zimním 

obdobím, je řemeslo řeznické, přišlo i na 

zabíjačku. Bylo třeba však všechno dobře 

připravit a promyslet. Také nakoupit su-

roviny a jiné potřeby na tak velkou akci. 

Řemeslníci a nápady se připravovaly už 

od časného jara. Určitě je jasné, že tři dny 

před jarmarkem asi řemesla i s ukázkami 

nedomluvíte. Také bylo potřeba udělat 

pořádnou propagaci v rámci širokého 

okolí, které přesáhlo hranice blanenského 

okresu. Největší chystání proběhlo tak 

týden dopředu.  

V pátek ráno byla u sokolovny nastoupe-

ná první pracovní četa na přípravu zabí-

jačky – loupala se zelenina, připravovaly 

kotle a další nezbytnosti. Pro jistotu jsme 

celou zabíjačku pojali jako soukromou 

akci „6 kotlíků u sokošky“ :-). Ve čtyři 

odpoledne to vypuklo a začalo se vařit. 

Po práci přišli další ochotní pomocníci, 

mnoho valchovských pak zapůjčilo nejen 

kotle, ale i nádobí a spoustu dalšího. Do-

končovalo se v sobotu ráno kolem čtvrté 

hodiny. Někteří však ještě prováděli 

hrubý úklid a odcházeli ve čtvrt na šest 

ráno. V osm hodin ale už byla většina lidí 

zpět a pustili se do úklidu, který trval celé 

sobotní dopoledne. Jedna směna uklízela 

po zabíjačce v kuchyni sokolovny a druhá 

se věnovala zajištění řemesel, rukodělné 

dílny a prodeji na baru. Je mi to líto, ale 

nemohu vyjmenovat všechny, kdo 

s energií sobě vlastní pomáhali. Určitě 

bych totiž na někoho zapomněla. Vězte 

ale, že na zabíjačce se podílelo více jak 20 

dobrovolníků. Za všechny bych ale chtěla 

přece jen moc poděkovat řezníkovi Petro-

vi Nečasovi, neboť na něm byla hlavní 

část zodpovědnosti za kvalitu provedení 

jednotlivých výrobků.  

 Sobotní ráno nás přivítalo krás-

ným zimním počasím, od noci čerstvý 

poprašek sněhu jiskřil v dopoledním slun-

ci, bylo lehce pod nulou a přes páru nad 

kotli se zabíjačkovou polévkou se nabíze-

ly překrásné výhledy na okolní obce a 

lesy. Pravá pohodová idyla navozovala 

ještě svátečnější atmosféru celého dne. 

Zabíjačkové pochout-

ky včetně teplé polév-

ky se prodávaly venku, 

pod přístřeškem soko-

lovny, ostatní potom 

v sále.  
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 Uprostřed sálu byla přichys-
tána stanoviště na výrobu různých 
dekorací – ozdob z korálků (dětem 
pomáhaly Barunka Staňková a Lenička 
Hasoňová), svíček z včelího vosku 
(ochotně sponzoroval pan Vlk, který 
měl nedaleko svůj stánek), papírových 
přáníček a ozdob (obsluhovaly Anetka 
Matušková a Lucinka Zrůstková), vizo-
vického pečiva (vše zajistila Lenka 
Hasoňová) a všelijakých třpytivých 
záležitostí (Markéta a Lukáš Častulíko-
vi). Dekupáž z papírových ubrousků 
předváděla a pomáhala přítomným 
s výrobou paní Slaná z Protivanova. A 
taky se tam vměstnal stoleček paní 
Petry Čáchové a její kamarádky 
s vonnými olejíčky a nabídkou dárko-
vých certifikátů na masáže.  

 Podél zdí sokolovny pak orga-
nizátoři (hlavními byly Renata a Klárka 
Kalikovy)rozmístili jednotlivá řemesla. 
Hned u vchodu vlevo stál stánek pana 
Slepánka s ručně vyráběnými košťaty 
a smetáky z pravých žíní. Považte, že 
panu Slepánkovi je 84 let, přijel sám 
autem z Brodku u Konice, sám vyrábí i 
prodává a jako řemeslník přijel úplně 
první. Vedle něj prodával keramik pan 
Dvořáček ze Lhoty Rapotiny, jeho svíc-
ny, kočky, sovy a jiná zvířátka umně 
vymodelované z hlíny neměly chybu. 
Jako další předváděla svoje řemeslo, 
nebo spíše umění, paní Zuzana Sladká 
z Brna. Na nádherné vitráže ze skla a 
svícny a šperky zhotovené stejnou 
technikou byla radost pohledět. Ná-
sledovalo stanoviště plné medu, me-
doviny, voňavých svíček z včelího 
vosku, kosmetiky a léčivých přípravků 
s obsahem včelích produktů. Při po-
hledu na vystavené zboží jste se oka-
mžitě přenesli do plného léta, a to 
nejen díky sklenicím po okraj naplně-
ným zlatavým medem a sluncem, ale 
především díky neustálému úsměvu 
Vlkových. Ti přijeli z Vranové. V pořadí 
pátý a šestý stánek patřil dvojici No-
votných z Vendolí. Paní Novotná nabí-
zela šperky a pan Novotný předváděl 
práci řezbáře. Nejvíce exkluzivní byla 
jeho kolekce dýmek. Těsně vedle drá-
tovala paní Dana Švestková z Brna. 
Pracovala velmi zručně a zpod rukou jí 
rostly ornamenty z blyštivých drátků, 

kterými zdobila různé svícny nebo 
šperky. Mezi paní Švestkovou a pro-
dejní výstavou knih se točil pravý ne-
falšovaný hrnčířský kruh. Pan Karel 
Otava z Modřic – mistr hrnčíř vytáčel 
misky, džbány nebo třeba formy na 
bábovky. Mimochodem, jednu mám 
doma a peče se v ní báječně. Kdo 
chtěl, mohl si výrobu zboží na kruhu 
vyzkoušet. Opravdu se našli odvážliv-
ci, kteří si domů odnesli něco z hlíny.  

 Knihy byly pojaty jako prodej-
ní výstava, ale nabízely se i kalendáře 
apod. Knihkupcem se na sobotu stala 
paní Hana Kočvarová z Valchova. Dru-
há řada řemesel v počtu devíti stánků 
byla umístěna u stěny proti vchodu do 
sálu. Vendulka Svěráková z Valchova 
prodávala vánoční a adventní aranž-
má paní Kolářové z Ludíkova. Dekora-
ce se velmi líbily, což lze odhadovat i 
ze skutečnosti, že se téměř všechny 
vyprodaly. U dalšího stolečku pletla 
z pedigu paní Lenka Šmídová 
z Valchova a společně s dcerou Lucií 

také prodávaly luxusní šperky 
z korálků, které Lucka sama vyrábí.  

 Těžko uvěřit, že krásné a 
funkční košíky či obaly na květiny ne-
bo věnce lze vyrobit ze starého novi-
nového papíru, to je panečku recykla-
ce. Paní Jana Hlaváčková z Velenova 
to umí a dopřála nám svoje výrobky 
ke koupi i pro potěchu oka. 
Z Velenova přijela i se svojí kamarád-
kou paní Anetou Wolfovou, která na-
bízela zdravotní náramky a lidskému 
tělu prospěšné vitamínové doplňky. 
Následující stoleček se skvěl perníčky 
nazdobenými tou nejněžnější krajkou. 
Takové umí jedině paní Lucie Raušová 
z Valchova. Perníkové svícny, zvonky 
nebo chaloupky fakt nemůžete sníst. 
Lucka je naší dlouholetou spolupra-
covnicí – perníkovou specialistkou a 
každý rok, stejně jako letos, napekla 
perníky na zdobení i pro příchozí. Tr-
pělivě jim pomáhala a vysvětlovala 
techniku i recepty po celý den. 
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 Víno jste si 
mohli zakoupit nebo 
jen ochutnat u stán-
ku vinařství Rozařín 
z Moutnic. Mladá 
vína, bílé, červené i 
růžové odrůdy pro-
dával pan Zdeněk 
Kunc. Domácí zákus-
ky -trubičky a věneč-
ky paní Vlasty Přikry-
lové měla pod patro-
nací Ivanka Korcová. 
Přeju vám zažít tu 
slast, když je ochut-
náte. Řemesla uzaví-
ralo zboží paní Miluš-
ky Zatloukalové 
z Brodku u Konice – 
něžná krása vyrobe-
ná ze slámy a kuku-
řičného šustí. Ozdo-
by, věnce, apod. při-
pravuje doma s celou 
svojí rodinou od pěs-
tování obilí na slámu 
až po konečnou dis-
tribuci a prodej hotových výrobků. Pro-
dávali manželé Ilona a Josef Koneční 
z Lipové.  Báječným nápadem 
bylo zřízení adventní kavárny, která pro-
storově uzavírala pomyslný kruh všech 
řemesel a nabídek. Tam jste mohli pose-
dět, popovídat si, odpočinout si a dát si 
něco dobrého. Na baru se prodávalo 
občerstvení (barmany byli Libor Kalik a 
Petr Slaný), nejvíce na dračku šel vánoční 
punč podle speciální zámecké receptury 
a čaj s rumíkem. K tomu všemu jste 
mohli zdarma ochutnat výborné koláče a 
buchty, asi deset valchovských dam se 
zapojilo do akce „dobrovolné vstupné“ 
v této podobě. Děkujeme za ochotu a 
podporu. 

 Máte to tu moc hezké a dobré. 
A dobře zorganizované. Nakoupila jsem 

dvě tašky, zabíjačku taky mám, aspoň 
nemusím zítra vařit. A už jsem chtěla jít, 
ale pak jsem potkala kamarádku a jedny 
známé, co jsem neviděla rok a tak jsem 
se zdržela o dvě hodiny déle.  Ale vůbec 
mně to nevadí, už dlouho jsem si tak 
neužila.“, prozradila mi jedna paní od-
cházející o půl páté ze sokolovny. Mys-
lím, že je to nejlepší zhodnocení sobotní-
ho dne, lépe bych to nedokázala. 

 Rukodělka skončila v 17 hodin a 
vše se muselo rychle přeorganizovat na 
večerní Mikulášskou zábavu. O ní se do-
čtete v rubrice TJ Sokol. 

 Znovu a ještě mnohokrát bych 
chtěla poděkovat VŠEM, kteří se podíleli 
na naší rukodělce. Ať už pomocí, zapůj-
čením potřebných věcí, nákupy, dovo-

zem materiálu, úklidem, výrobou plakátů 
atd. také bych chtěla poděkovat všem, 
kdo v sobotu našli cestu do Valchovské 
sokolovny, protože nebýt vás, návštěvní-
ků, rukodělka by nežila. Děkuji Knihovně 
Valchov i TJ Sokol za perfektní spolupo-
řadatelské zajištění prostor a pomoc. 
Děkujeme také sponzorům firmám KO-
LOS, s.r.o. Boskovice a DOPES, s.r.o. Be-
nešov a společnosti Apitec pana Tomáše 
Vlka z Vranové. Reportáž do pondělního 
vydání Deníku Rovnost pak přijela udělat 
paní redaktorka Leona Paroulková. Výtě-
žek z akce, po odečtení nákladů, byl vě-
nován na nákup nových knih do obecní 
knihovny Valchov. Obec ze svého roz-
počtu na tuto akci nevydala žádné pro-
středky. Fotografie a článek si můžete 
prohlédnout na www.valchov.cz.  

M i k u l á š ,  a n d ě l é  a  č e r t í c i  

 U krásně nazdobeného vánočního stromu netrpělivě postávalo ve středu 5. prosin-

ce přes 300 čekajících – dětí, rodičů, babiček i dědečků nebo jiných zvědavců. Aby nebylo 

čekání na Mikuláše v mrazivém počasí tak dlouhé, obec zajistila teplé nápoje a vánočně la-

děné písničky. Mikuláš s anděly a čerty dorazil ke kapličce asi v 18 hodin. Rozsvítil se slav-

nostně vánoční strom a za čertovských žertíků děti odříkávaly Mikulášovi básničky a písnič-

ky. Za svůj výkon pak dostaly balíček sladkostí a pochvalu. Pochlubit se Mikuláši chtěl oprav-

du každý a tak zástup dětí dlouho nebral konce. Čertíci nakonec nikoho neodnesli a u čer-

tovských ohňů si přítomní alespoň hřáli prokřehlé ruce. 
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 Po své prázdninové rekon-
strukci knihovna opět přivítala své ná-
vštěvníky. Už 6. 9. Proběhl 1. den ote-
vřených dveří. Ten, kdo v nové knihov-
ně ještě nebyl si mohl prohlédnout 
opravené prostory. Z důvodů velkého 
zájmu dětí o čtenářský kroužek bylo 
rozhodnuto, že se bude konat také 
v úterý. Je velmi náročné a zavazující 
připravovat dvakrát týdně nové a nové 
programy pro všechny malé návštěvní-
ky. Díky patří paní knihovnici Renatě 
Kalikové a Klárce Kalikové.  

 Klárka si také zaslouží velikou 
pochvalu za vložení celého knihovního 
fondu do počítačového programu. 
Katalog našich knih již funguje on-line -  
http://knihovnavalchov.webnode.cz/. 
Mimochodem stránky knihovny jsou 
moc pěkné a stále aktuální.  Ještě před 
Vánoci bychom chtěli podat žádost o 
dotaci na pořízení výpůjčního protoko-
lu. To znamená, že v případě pořízení 
tohoto programu si budete moci nejen 
prohlížet, jaké knihy v knihovně najde-
te, ale i knihy objednávat, zjistit, zda je 
vypůjčená nebo je dostupná v polici 
knihovny. To všechno bez 
ohledu na provozní dobu 
knihovny a z pohodlí svého 
domova. Neméně důležité je, 
že i knihovnici se usnadní 
práce s agendou knihovny.  
 V rámci projektu 
„Podejme si ruce“ stále pro-
bíhají různé přednášky a be-
sedy na různá témata. 19. 9. 
jsme přivítali profesionální 
hasiče z Boskovic, kteří nám 
popovídali o své práci a o 
tom jak se chovat v různých 
situacích. Nacvičovalo se i 
ohlášení závažné události na 
operační centrum integrova-
ného záchranného systému. 
Děti si odnesly tematické 
propagační materiály a vě-
řím, že ve Valchově není ni-
kdo, kdo by neuměl zavolat 
pomoc v kritické situaci. Po-

kračují i velmi oblíbené cestovatelské 
besedy. 17. 10. nám cestovatel a bota-
nik pan Mgr. Jan Novák poutavě vyprá-
věl o svých expedicích do Jižní Ameri-
ky. Vše bylo doplněno úžasnými foto-
grafiemi pro nás exotických míst. Do-
dávám, že pan Mgr. Novák je objevite-
lem několika nových druhů rostlin a 
pracuje na vysoké vědecké úrovni. 
Další promítání a povídání nás přenes-
lo do Afriky. O tajemné Keni si připravi-
li přednášku bratři Filoušovi. Pro 
všechny přítomné to byla perfektní 
lekce zeměpisu a přírodopisu. Školáci 
nabyté vědomosti určitě využijí ve ško-
le. Opět si mohli domů odnést omalo-
vánky afrických zvířat a podobně. Kni-
hovna také pořádala besedu u vína a 
cimbálu (Vinařství Rozařín) a přede-
vším V. rukodělku v úplně novém poje-
tí. Další akce a setkání jsou v plánu a 
budete včas informováni. 

 Co také najdete na webu kni-
hovny - Autor: Klára Kaliková. Ve čtvr-
tek (1.12.2012) se to v knihovně he-
mžilo strašidly. Starší děti z kroužku 
čtení si pro menší děti připravily pře-

kvapení v podobě halloweenských 
masek. Malé děti byly z toho přímo 
nadšené, protože toto opravdu neče-
kaly, a v úžasu byly i maminky a babič-
ky, které v kroužku s námi také byly. 
Strašidla se hned po příchodu všem 
dětem představila, rozdala jim cukrát-
ka, sladké muffiny a omalovánky. 
Všichni jsme společně poseděli, snědli 
dobroty a popovídali o velmi uznáva-
ném americkém svátku, který i jako 
jiné zvyky, pozvolna pronikají do naší 
země. Chtěla bych velice poděkovat 
paní Lucce Raušové, která napekla pro 
děti muffiny, paní Mirce Aujeské, která 
děti krásně namalovala a všem mamin-
kám, které pomáhaly dětem s velice 
nápaditými kostýmy. Moc bychom 
chtěli poděkovat dětem, které si to vše 
samy naplánovaly, určitě je z fotografií 
poznáte. Přece jen je vyjmenuji a po-
chválím za to, jak jsou šikovní a ohle-
duplní na své mladší kamarády. Děkuji 
Ilonce Aujeské, Barči Staňkové, Leničce 
Hasoňové, Káji Pavlíčkové, Vítkovi Šin-
delkovi, Vašíkovi Hasoňovi, Míšovi 
Raušovi a Šimonovi Štěpánkovi.  

http://knihovnavalchov.webnode.cz/


Život na dvě doby 

strana 12 

 Seznamte se, prosím, s občanským sdružením Život na dvě doby. Jeho členové se zapojují do projektů pořá-

daných obcí, pomáhají v rámci tvorby žádostí o dotace a další spolupráci ještě plánujeme. 

 Občanské sdružení Život na dvě doby se zabývá pomocí lidem se zdravotním postižením způsobeným pora-

něním míchy a pohybujících se prostřednictvím ortopedického vozíku. Náš vznik se datuje ke konci roku 2011, kdy 

nás neochota a problémy se státními úřady donutily, jít vlastní cestou. První kroky směřovaly cestou získávání fi-

nančních prostředků pro zakoupení nových ortopedických vozíků lidem, pro které život po úraze a na vozíku ne-

skončil. Jednalo se spíše o aktivní vozíky nebo vozíky určené pro sportovní aktivity. Postupem času jsme zjistili, že 

samotné vozíky život člověka se zdravotním postižením zcela neuspokojí a své zájmy rozšiřujeme i do oblasti reha-

bilitačních a dalších kompenzačních pomůcek. Pomocnou ruku také nabízíme lidem, kteří se na vozíku ocitli teprve 

nedávno, a to formou poradenství nebo snahou o jejich začlenění do běžného života prostřednictvím společen-

ských akcí. Další aktivitou je snaha mapovat bezbariérová prostředí. O získané zkušenosti z cestování na vozíku se 

poté podělit prostřednictvím našich webových stránek www.zivotnadvě doby.cz.  

 Poškození míchy: dochází nejčastěji při poranění páteře následkem úrazu. Mícha prochází jednotlivými ob-
ratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo vzájemném posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To 
vede ke ztrátě citlivosti a ochrnutí svalů pod úrovní poškození. Nejčastější příčinou poranění páteře a míchy jsou 
automobilové nehody, úrazy při jízdě na kole či motocyklu, pády z výšky, skoky do mělké vody, sportovní úrazy, 
pracovní úrazy a jiné. Mícha však může být poškozena i při nádorovém, zánětlivém, cévním či degenerativním one-

mocnění. Následky poranění míchy záleží na výši segmentu poranění (nízká(C 6/8) a vysoká(C 
4/5) tetraplegie – poranění míchy v oblasti krční páteře. Vysoká(Th 1/6) a nízká(TH10–L) para-
plegie– poranění míchy v oblasti hrudní nebo bederní oblasti. Dalším aspektem je, zda-li je 
poranění úplné nebo částečné. V dnešní době nepatří tahle zranění mezi smrtelná, avšak ná-
sledky jsou trvalé.  

 Nejčastější komplikace po poškození míchy: Když dojde k poškození míchy, informa-
ce o tom, co tělo cítí pod poškozenou oblastí, se nemohou dostat do mozku. Také informace, 
které mozek vysílá, nemohou projít poškozenou částí ke svalům a ovlivnit jejich pohyb. 

- Ztráta citlivosti a pohyblivosti pod úrovní poranění míchy. 
- Porucha termoregulace těla. Nedochází k pocení na ochrnuté části těla. 
- Problémy s vyprazdňováním močového ústrojí a zažívacího traktu způsobené ztrátou citlivos-
ti. 
- Kvůli ochrnutí části svalů bránice dochází k dýchacím problémům a zahleňování dýchacích 
cest. 
- Nedostatečnou cirkulací krve v ochrnutých částech těla dochází k vegetativním kolapsům. 
- Na ochrnutých částech těla dochází k nepříjemným spastickým nebo reflexním pohybům. 
- Nedostatečné cirkulace krve v ochrnutých částech způsobuje časté otoky, deformity konče-
tin a trombózu. 
- Řídnutí kostí a ztráta jejich pevnosti v oblasti dolních končetin, protože nejsou zatěžovány. 
- Hrozí vznik proleženiny na měkkých tkáních následkem dlouhého sezení nebo ležení ve stej-
né poloze bez pohybu.  

 



Život na dvě doby 
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 Co se děje po nehodě: Bezprostředně po úrazu s poškozením páteře a míchy je pacient transportován na 
spondylochirurgické pracoviště, kde je proveden urgentní operační zákrok – dekomprese míchy a stabilizace páte-
ře. Po stabilizaci vitálních funkcí (stabilní krevní oběh a spontánní dýchání), nejčastěji v prvních dvou týdnech po 
úrazu, je pacient přeložen na spádovou spinální jednotku. Zde pokračuje léčebná a ošetřovatelská péče, řeší se růz-
né zdravotní spinální komplikace, nastavují režimy vyprazdňování a probíhá intenzivní rehabilitace – fyzioterapie a 
ergoterapie. 
 Postupně se pacient učí zvládat polohu vsedě, případně vstoje, využívá zbylý svalový potenciál ke zvládnutí 
maximální možné sebeobsluhy. Po dvou až třech měsících, kdy je zdravotní stav stabilizován, je pacient překládán 
na rehabilitační spinální jednotku v rehabilitačním ústavu, kde pokračuje v intenzivní rehabilitaci po dobu dalších 4–
5 měsíců. Při ukončení pobytu na rehabilitační spinální jednotce je pacient vybaven podle svých schopností různými 
nezbytnými pomůckami a propuštěn do domácího prostředí. 

 Nyní se zaměřujeme na pomoc při získávání finančních prostředků pro zakoupení nového ortopedického 

vozíku Sopur Helium pro Milana. Jeho stávající vozík vykazuje za dobu více než pěti let každodenního užívání značné 

opotřebení a časté poruchy, které je nucen odstraňovat na své vlastní náklady. Nový vozík Sopur Helium patří svou 

konstrukcí mezi aktivní vozíky vhodné pro každodenní použití v běžně aktivním životě člověka po úraze míchy. Jeho 

nízká hmotnost usnadňuje pohyb v terénu, manipulaci při přesunech a nakládání do automobilu. Cena tohoto vozí-

ku se pohybuje v rozmezí 80 - 90 000,- Kč, z čehož 21 000,- Kč hradí zdravotní pojišťovna. Konečnou cenu ovlivňuje 

volba použitých komponentů, které v tomto případě znamenají dosažení maximální funkčnosti a minimalizují zdra-

votní rizika spojená s celodenním sezením a necitlivostí dolní poloviny těla. 

 Pokud se rozhodnete nám pomoci, jako nezisková organizace Vám budeme vděčni za jakýkoliv příspě-
vek, ať už finanční nebo věcný. Svou pomocí podpoříte občanské sdružení v dalších projektech. Potřebné infor-
mace najdete na našich webových stránkách www.zivotnadvedoby.cz 

 Dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů s možností snížit o tuto částku základ daně z příjmu fyzických či 
právnických osob. 

        Za občanské sdružení Milan Laštůvka, Valchov 

        www.zivotnadvedoby.cz 

 



Sbor dobrovolných hasičů Valchov 

 V rámci oprav mostů při stavbě 
Nové návsi pro Valchov kluci z jednotky 
provedli očištění spodních stran mostů 
od potočních nánosů a zároveň pročistili 
některé vpusti dešťové vody, která je 
svedena do potoka. Námětové cvičení 
zaměřené na hledání pohřešovaných 
osob v lesním terénu a budování týlové-
ho zázemí proběhlo 5. října. Simulovalo 

se protržení hráze rybníka a zaplavení 
dětského tábora. Naši hasiči měli výjezd 
v 19.07 a hlášený návrat na základnu v 
23.16h. Cvičení bylo okrskového význa-
mu. Na žádost pana starosty z Velenova 
také provedli 10. 11. požární dozor při 
akci pořádané restaurací Athéna. Vzhle-
dem k velmi větrnému počasí a pálení 
ohňů v blízkosti lesa naše jednotka vy-

hověla jeho žádosti. Na podzim byla 
provedena technická kontrola na hasič-
ském automobilu, drobné opravy a také 
výměna vody v nádrži před zimním ob-
dobím. Musím ještě dodat, že jednotka 
vždy, kdykoliv je to třeba, vzorně pomá-
há při obecních akcích bez ohledu na 
svůj volný čas. 

 Mladí hasiči našeho SDH se 22. 
9. zúčastnili branného závodu O pohár 
starosty obce Okrouhlá. V kategorii 
starší žáci obsadili 6. místo, v mladších 
žácích pak pěkné 4. místo. Výroční 

schůze mladých hasičů bude 21. 12. 
2012 v klubovně v 17 h, výroční valná 
hromada SDH 29. 12. 2012 tamtéž. SDH 
Valchov se zapojilo do společného 
vydání stolního kalendáře okrsku 

Benešov, který si můžete u starosty SDH 
zakoupit.  Ještě v tomto roce hasiči 
předají odměny dětem ve školce za 
výtvarnou soutěž „Hasiči očima dětí“. 
Děkujeme. 

Mateřská škola 
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Honební společenstvo Valchov 

 Hned po zahájení provozu po 
letních prázdninách se školka vrhla na 
pořádání nejrůznějších akcí, to aby se 
dětem ve školce líbilo a cítily se tam co 
nejlépe. Pro ještě lepší informovanost , 
podle slibu, jsme vytvořili na obecním 
webu podstránky MŠ, kde naleznete 
například fotografie z akcí nebo jídelníč-
ky. 19. 9. navštívil Valchov opět ilustrá-
tor Adolf Dudek. S dětmi to umí, vydo-

váděly se a ještě druhý den jim mamin-
ky musely umývat kresby na těle. Násle-
dovalo pořádání drakiády, nacvičování 
na vítání občánků, organizace lampió-
nového průvodu. Děti ve školce mimo 
to ještě navštívila dvě divadla. Oblíbené 
Tetiny a maňáskové divadélko. Pekly 
mikulášské perníčky a vánoční cukroví 
na besídku s rodiči, která bude v úterý 
18. 12. Děti také vyrazily do Boskovic na 

předvánoční jarmark, nacvičují koledy 
na Koledování u kaple, na které všechny 
srdečně zvou dne 19. 12.. vypouštění 
balónků Ježíškovi proběhne 14. 12. 
v rámci akce České Vánoce. Takže 14. 
na hřišti na shledanou. Mateřská škola 
vás všechny už nyní zve na Dětský maš-
karní karneval, který je naplánován na 
sobotu 23. února 2013. bude i zajímavý 
a veselý program. 

 Členové HS Valchov uspořádali 17. 11. tradiční 
hon na drobnou zvěř. Na honu, který byl tentokrát zahájen 
v Ludíkově se setkalo 18 střelců, 18 honců a 6 psů. Ulove-
na byla dvě prasata divoká a 2 zajíci. Zakončení a poslední 
leč pak proběhlo ve Valchově v klubovně hasičů. Nyní mys-
livci připravují Valnou hromadu HS, kde budou schvalovat 
nové stanovy. Začali již přikrmovat zvěř, aby nestrádala v 
zimním období. A v neposlední řadě na svoje náklady vyro-
bili věšákovou stěnu do klubovny, v rámci partnerské 
smlouvy při dotaci na vybavení klubovny. Mnoho času jistě 
zabírají přípravy na oblíbený Myslivecký ples. 

Zásahová jednotka SDH 

Rubriky 

TJ Sokol Valchov 

Generální rekonstrukce sokolovny probí-
há neustále a ve velkém stylu. Za pomoci 
získané dotace už byly opraveny obě 
šatny, hostujících i domácích a sociální 
zařízení. A oprava je to vskutku povede-
ná. Šatny jsou jako ze žurnálu a vychy-

távky typu věšáků pro pořádání plesů a 
jiných velkých akcí nemají chybu. Chystá 
se nákup dalšího zařízení do hojně na-
vštěvované posilovny. Sokoli uspořádali 
dvě zábavy a velkým dílem se zasloužili o 
perfektní průběh V. adventní rukodělné 

dílny s jarmarkem a zabíjačkou. Připra-
vují výroční valnou hromadu, která je 
naplánována na 28. 12. 2012 a pomalu 
chystají tradiční sportovní ples. Je mi ctí, 
že mohu často spolupracovat s takovými 
lidmi, na organizaci obecních akcí. 



podívejte se na výběr nejbližších akcí: 

 

 Pátek 14. 12. 2012, 14.45h - hřiště v Borkách - vypouštění balónků Ježíškovi - akce Český Ježíšek. 

 Úterý 18. 12. 2012, 15.00h, předvánoční besídka v mateřské škole, posezení, vyrábění. 

 Středa 19. 12. 2012, tradiční Koledování dětí u vánočního stromu, u kaple sv. Petra a Pavla. 

 Silvestrovské bruslení, 31. 12. 2012, rozpis času není hotov, bude upřesněno, zimák Boskovice 

 Silvestrovská noc, 0.15h, ohňostroj na rozcestí k Velenovu. 

 Leden - cestopisná přednáška s promítáním obrázků v knihovně. 

 

dále pak: 

 

 2. 2. 2013 - Myslivecký ples, sokolovna 

 23. 2. 2013 - Dětský maškarní karneval, sokolovna 

 9. 3. 2013 - 16. sportovní ples, sokolovna 

 A další … Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu plánovaných akcí. 

 

a v okolí … 

 

 

 V úterý 11. prosince v 18.00 v Zámeckém skleníku pořádají ZUŠ Boskovice a KZMB  Vánoční koncert 

 Turnaj v mariáši, Úsobrno, 15.12.2012, Obecní dům,  začátek v 9 hod.  

 V neděli 16. prosince v 15.00 v evangelickém kostele v Boskovicích pořádá Gymnázium Boskovice a 
sbor Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s občanským sdružením Jinan benefiční vánoč-
ní koncert   

 V neděli 16. prosince se od 18.00 na zámku Boskovice koná Adventní koncert  

 Nedělní pohádka "Případ ukradených Vánoc",  16.12.2012, Boskovice, Zámecký skleník  

 Zámek Boskovice – mimořádné prohlídky zámku – v neděli 16. 12. 2012 ve 14.00 a 15.30h 
s výstavou Betlémů ze sbírek Městského muzea ve Svitavách – snížené vstupné  

 21.12.2012 - 26.12.2012, Borotín, tradiční prodejní výstava v Arboretu Borotín + pohyblivé betlémy 
otevřeno od 9-11 a od 14-16 hod  

 4. ADVENTNÍ KONCERT, 23.12.2012, Zámek Kunštát, Město Kunštát a Zámek Vás zvou na poslední 
adventní koncert - Musica Poetica ,,Vyjde hvězda ze Sionu", který se bude konat na Zámku v Pi-
lastrovém sále od 15:00 hodin. Přijďte si užít poslední neděli před Vánocemi  

Co se chystá ... 
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Nad Valchovskými kronikami II 
Předvánoční čas ve Valchově v minulém století 

Vánoční besídky 

V dobách, kdy byla v naší obci základní škola, byly pravidelně 
uspořádány vánoční besídky s pestrým programem. Většinou 
se konaly ve škole, někdy byly vánoční besídky veřejné a kona-
ly se v pohostinství Jednota (dnes restaurace Zlatá Valcha). 
Pěkný kulturní program se scénkami, tanečky a zpěvy předvá-
děli žáci školy pod vedením svých učitelů. Někdy program do-
plnili pamětníci svým vyprávěním o tom, jak oni slavili vánoce. 
Na svých skromných vánočních stromcích měli jen jablíčka, 
ořechy a ručně vyrobené ozdoby.  

Vánoční strom ve Valchově 

Historicky první obecní vánoční strom ve Valchově byl rozsví-
cen dne 8. prosince 1999 na návsi před prodejnou Jednoty.  
Dne 22. prosince 1999 v podvečer se u vánočního stromu ko-
nalo poprvé vánoční koledování – vystoupení dětí z mateřské 
školy Valchov s pásmem koled. Po dostavbě kaple sv. Petra a 
Pavla v roce 2003 se přesunul vánoční strom k nové kapli. Roz-
svícení je od té doby spojeno s Mikulášskou nadílkou, kdy sva-
tý Mikuláš za doprovodu andělů a čertů naděluje dárky dětem 

a dospělí se zahřívají teplým čajem, který je ochucený rumem. 
Každoročně nechybí ani vánoční koledování, při kterém byl 
několikrát vystaven pod stromem betlém, jeden ze symbolů 
vánoc. Tak vznikla krásná nová tradice setkávání občanů 
v adventním čase v naší obci, příležitost, abychom se na chvíli 
zastavili a nespěchali a popovídali s přáteli.  

Rozmary počasí 

S rozmary počasí se museli vyrovnávat naši předci zrovna tak, 
jako my. Podívejme se například, jaký byl leden 1919. 

Citace z kroniky Národní školy ve Valchově: 7. ledna 1919: 
„Dnes lidé pracovali v poli. Ač je po sv. Třech králích, počasí 
jest tak mírné jak z jara nebo na podzim. Sníh úplně sešel již 
dávno a i bláto se vysušuje, takže po silnici do Boskovic možno 
po suché stezce jíti. Rolník Barák Jan dnes oral a jiní rozhrabo-
vali krtčí hromádky na lukách, sypali popel na trávníky a hnojili 
ložůvkou atd. Již asi 3 dny jest prudký jižní vítr. Lze ovšem oče-
kávati, že počasí se opět změní a leden dá zakusiti své vlády. 
Uplyne asi hezká řada let, než budou moci lidé opět začátkem 
ledna voziti z lesa suché stlaní jako v létě – jak se skutečně 
nyní dělo.“  Pavla Vítová  

Fotografie je z vánoční besídky žáků ZDŠ Valchov v roce 1964. Poznáte účinkující děti?  



KŘESNÉ PEKÁČKY 
Vzpomínala Milada Svěráková 

Když jsem začala před 50 lety chodit do obecní školy ve Valcho-
vě, moje maminka nám často dělávala tuto výtečnou snídani. 
Večer uvařila brambory ve slupce. Ráno vstala v 5 hodin, bram-
bory oloupala, nastrouhala je na jemném struhadle, přidala 
hladkou a polohrubou mouku, sůl a prášek do pečiva. Zpracovala 
těsto a z něj udělala placičky 3 cm vysoké a v průměru asi 10 cm. 
Ty pak dala do trouby na suchý plech upéct do růžova. Ráno 
jsme vstali a snídaně už byla na stole. K pekáčkům jsme pili bílou 
kávu z melty. Když pekáčky někdy zůstaly, večer je maminka 
nalámala, polila horkým mlékem, posypala mletým mákem a 

omastila. 

Valchov jako značka 
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výběr z příspěvků  

RÝŽOVÝ ZÁVITEK  

Recept poskytnul Zdeněk Přikryl - ze svých vzpomínek na cesty 

Koupíte si v obchodě rýžové těsto v podobě tenkých výsečí. 
Dále si koupíte mleté maso, nejlépe 50% plecko a 50% bůček, 
osolíte, opepříte, přidáte vegetu a oregáno. Kdo má rád ostřejší 
příchuť, tak troch chili. Nesmíte zapomenout na sušené houby 
a sterilizované zelí. Dále přidáte vejce dle množství, které dělá-
te, podobně, jak při přípravě sekané.  

Rozbalíte těsto, které si dáte na  dřevěnou desku a pokapete 
studenou vodou. Těsto se vám zvláční, na něj dáte část připra-
veného masa a zabalíte toto těsta s nádivkovým masem jako 
do trubičky. 

Připravíte si fritovací hrnec s olejem jakmile bude olej připra-
ven ke smažení, takto připravený závitek vložíte do fritézy a 
smažíte do pěkné barvy. 

Po usmažení je závitek pěkně křupavý a dá se podávat 
s bramborem nebo rýží. 

Příloha zelenina, tatarská omáčka….dle libosti. 

KARBANÁTKY Z HUB   

Recept po babičce dodala Eva Matušková, jak sama říká, 
byla to ta nejlepší kuchařka. 
Suroviny: houby, tuk, mléko, vývar, žemle, cibule, pepř, 
sůl, majoránka, strouhanka 
Houby pokrájíme, podusíme nejprve ve vlastní šťávě, při-
dáme kousek tuku a opečeme. Houby mohou být různé, 
jen nemícháme houby tvrdé s měkkými. Do mléka nebo 
vody, ve které rozpustíme polévkovou kostku, namočíme 
žemli, vymačkáme, dobře utřeme a přidáme k houbám. 
Okořeníme osmaženou cibulkou, špetkou pepře, majorán-
kou, osolíme a dohromady umeleme. Pomocí strouhané 
housky děláme malé karbanátky, které buď smažíme, ne-
bo je na pomaštěném pekáči vypékáme. 
Podáváme s  bramborovou kaší a salátem ... 

JABEČNÉ PÍCHANCE  

Protože je stále ještě dostatek chutných jablíček, paní 
Jarka Šonová posílá recept na jablkový koláč. Pokud ho, 
jako já, uděláte do kulaté formy, můžete si ho užít ke ká-
vě nebo čaji i ve sváteční den. 

Suroviny: 120g cukru, 120g rozpuštěného másla, 3 vejce 
(žloutek a bílek zvlášť), půl prášku do pečiva, 3 lžíce sme-
tany nebo mléka, 150g polohrubé mouky a 1 kg oloupa-
ných jablek na čtvrtky, mleté oříšky a skořicový cukr 

Postup: ušleháme máslo s polovinou cukru do světlé pěny 
a po jednom zašleháme žloutky, přidáme mouku s práš-
kem do pečiva a opatrně vmícháme sníh z bílků s druhou 
polovinou cukru, těsto přesuneme do vymazané a vysy-
pané formy, poklademe čtvrtkami jablíček, hoj-
ně posypeme cukrem se skořicí a oříšky, pečeme ve 
středně vyhřáté troubě 30 - 40 minut.  

Přispějte i vy svými vzpomínkami do 

projektu „Valchov jako značka“, re-

cept, který poskytnete bude zveřej-

něn a pomůže udržet místní tradice a 

možná i uvědomit si hrdost na místo 

odkud pocházíte. 

DOBROU ZIMNÍ CHUŤ! 
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Okénko pro děti 

Pohádka na zimní večery 

  Něco pro chytré 

  hlavičky 3!  
 

Odpověz na otázky a pošli je na obecní úřad 
mailem nebo přines osobně, budou-li všechny 
odpovědi správné, čeká tě odměna. Ti, co po-
slali všechny díly odpovědí, dostanou něco na-
víc :-). 

 

1. Co je to Kasiopeja (Kasiopeia)? 

2. Proč je v zimě zima? 

3. Které stromy v okolí Valchova zůstá-
vají v zimě zelené - urči alespoň 3? 

4. Kdy přesně začíná letos astronomic-
ká zima a kdy končí? 

5. Vymysli rým se zimní nebo vánoční 
tematikou. 

jazyk a oči a toto přinesli hraběti jako důkaz..  

 Zatím šel mladý hrabě nazdařbůh lesem, až přišel k večeru k bráně temného tichého hradu a zabušil na ni, a když 
vyšel hradní pán, požádal o nocleh. Pán se zamyslel a řekl, že může klidně přespat ve staré věži, ale že je to životu nebez-
pečné, neboť každé půlnoci se tu zjevuje smečka divokých psů, kteří do svítání štěkají a vyjí a koho zastihnou, toho roztrhaj í 
na kusy, již od nepaměti takhle sužují kraj. Jinoch se psů nezalekl a řekl, že klidně ve věži přespí, jen ať mu hradní pan dá  
trochu jídla pro psy. A pak vystoupal na věž, a když se psi objevili, dal jim to jídlo a oni se kolem něj shlukli a vrtěli př átelsky 
ocasy a ani vlásku mu nezkřivili. Ráno byl hradní pán velmi překvapen, když viděl mladíka živého a zdravého a ten mu řekl, 
že psi mu vyprávěli svoji historii; jsou zakletí a hlídají veliký poklad, který je v té věži; dokud ho někdo nevyzvedne, nebudou 
mít pokoj. Tak ten poklad vyzvedli a od toho dne se psí smečka už neukázala a v kraji zavládl klid. Hradní pán byl radostí bez 
sebe a hraběti nabídl, aby zůstal na hradě jako jeho syn. 

 A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Po nějakém čase se mladý hrabě rozhodl, že se podívá 
do Říma. Cestou jel kolem velkého močálu, plného hlasitě kvákajících žab, a tak zastavil a naslouchal. Posmutněl, když poro-
zuměl jejich řeči a v zamyšlení pokračoval v cestě. Když dorazil do Říma, bylo ve městě velké pozdvižení, právě zemřel pa-
pež a kardinálové dlouho rokovali, koho zvolí za jeho nástupce. Ale nemohli se shodnout, až bylo rozhodnuto, že papežem 
bude zvolen ten, na koho ukáže boží znamení. Právě v tom okamžiku do kostela vstoupil mladý hrabě, aby se pomodlil za 
mrtvého papeže, a tu pojednou přiletěly dvě sněhobílé holubice a usedly mu na ramena. Tu se duchovenstvo zaradovalo, 
neboť toto bylo očekávané boží znamení a nabídlo mladému hraběti papežský stolec. Mladík zaváhal, neboť se necítil být 
moudrým, aby mohl být papežem, ale promluvily k němu holubice, ať se nebojí a hodnost přijme. 

 Tak byl mladý hrabě pomazán na papeže, a když měl sloužit první mši, slova modlitby, protože ji ještě neznal, mu 
do ucha tiše zpívaly ty dvě holubice. Statisíce věřících se radovaly a i starý hrabě se kdesi v dálce modlil za nového papeže. 

 

O třech řečech  

napsali bratři Grimmové 

 Byl jednou jeden starý hrabě a ten měl jediného syna, který byl 
ovšem hloupý a úplně k ničemu, až si z toho otec zoufal. Jednoho dne 
syna zavolal a řekl mu, že on sám už s ním nic nezmůže, proto jej posílá 
na rok do města k nejlepšímu učiteli a doufá, že mu to bude ku prospě-
chu. Tak se syn vydal do cizího velkého města a tam rok žil a studoval u 
toho nejlepšího učitele. Po roce se vrátil domů a jeho stařičký otec se 
ihned ptal, cože se za ten rok naučil. A syn popravdě pověděl, že se naučil 
rozumět psímu štěkotu. Nad tím hrabě zalomil rukama a celý zasmušilý 
našel synovi jiného učitele v jiném městě. Také druhý rok strávil syn stu-
diem u vyhlášeného mudrce, a když se po roce vrátil domů, položil mu 
otec stejnou otázku, na kterou odvětil, že se naučil rozumět ptačímu ště-
betání. To otce rozezlilo, vydal tolik peněz na synovu výchovu a zase zby-
tečně. Ale byl to jeho jediný syn a dědic, a tak se tedy ještě jednou poroz-
hlédl po dalekém kraji a našel synovi vyhlášeného učitele, u kterého strá-
vil studiem třetí rok. Když opět stanul před otcem a ten se potřetí otázal, 
co se naučil nového, tu odpověděl, že rozumí žabímu kvákání. Hrabě se 
zachmuřil a svolal služebný lid, pak prohlásil, že tento mladík přestává 
být tímto okamžikem jeho synem, ať ho odvedou do hlubokého lesa a 
tam ho zabijí a pohodí divé zvěři. Jak pravil, tak učinili; ale těm dobrým 
lidem se prosťáčka zželelo, a tak ho nechali jít a zabili srnce, vyřízli mu 
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Všeobecné informace 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatologická LSPP,  ordinační hodiny: od 8.00–12.00 hod. 

    Pracovní dny    soboty, neděle, svátky 

LSPP všeobecná  17.00 - 22.00    8.00 - 20.00 

LSPP dětská   17.00 - 22.00    8.00 - 20.00  

Všeobecná a dětská lékařská pohotovostní služba 

Nemocnice Boskovice s.r.o., tel. 516 491 283 

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně - Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111  
Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin.  

O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin. 

Ať  lékařskou službu první pomoci využíváte co nejméně :-). 

15. 12. MUDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 

16. 12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203 

22. 12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 

23. 12. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 
16 

774 710 550 bezplatně 

24. 12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 bezplatně 

25. 12. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 bezplatně 

26. 12. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 516 454 046 bezplatně 

29. 12. MUDr. Jan Jež Boskovice, Lidická 8 516 456 109 bezplatně 

30. 12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 10 537 021 289 bezplatně 

1. 1. 2013 MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 
16 

733 644 499 bezplatně 



V nejbližší době slavili nebo budou slavit  

svá životní jubilea tito naši občané: 

  Pan Vincenc Novák 

  Pan Tomáš Menšík       

  Pan Jaromír Koudelka   

  Pan Josef Barák      
  Paní Anna Dokoupilová 

                          Paní Milada Sekaninová 

                          Paní Julie Fialová           

Společenské okénko 
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vydává Obec Valchov, pod registračním číslem MK ČR E 20609, vyšlo 11.12.2012 

Valchov 97, 680 01 Boskovice, tel.: 516 452 603, 724 189 101 — starostka, E-mail: obec@valchov.cz, www.valchov.cz  
 

Na výrobě zpravodaje se vyřádila Jindra Brožová  
a spoluprací na článcích se podíleli Pavla Vítová, Klára Kaliková, Milan Laštůvka a Leopold Nováček. 

S přáním pevného zdraví, štěstí, osobní pohody  

se připojuje vedení obce a zastupitelstvo obce Valchov. 

 

  Navždy nás opustili tito naši občané:  

   16. 11. 2012 Pan František Kolář 

 

KRÁSNÉ A LASKAVÉ  

VÁNOCE, V NOVÉM ROCE  

MNOHO ZDRAVÍ,  

ŠTĚSTÍ, POHODY,  

OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH 

ÚSPĚCHŮ  

PŘEJE  

VEDENÍ OBCE VALCHOV 


